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 العروسينحساب 

 

 :أحكام وشروط

 سنة 11إبتداء" من  العمر:
 

 الخصائص: 

 :الليرة اللبنانية أو الدوالر األميركي العملة 

 :بالليرة اللبنانية يعادله د.أ أو ما 1.1 االشتراك الشهري  

  : أشهر 6 مدة صالحية الحساب 

 الممنوحة: الدائنة معدل الفائدة 

  %0  : يرة اللبنانيةللبايعادله  أو ما د.أ 00555ادنى من رصيد ل -

  :بالليرة اللبنانية يعادله أو ما د.أ 000555و د.أ 00555رصيد بين ل -

 على الوديعة بالليرة اللبنانية  %1..1على الوديعة بالدوالر األميركي ، 1%..0

 :بالليرة اللبنانية يعادله أو ما د.أ 000555 يتجاوز رصيد ل -

 على الوديعة بالليرة اللبنانية  %2على الوديعة بالدوالر األميركي ،  0.1%

 

 مزايا الحساب:

 مجانية يفاءإ تيبطاق 

 إئتمان )أساسية و إضافية( مجانية  تيبطاق 

 تي انترنت مجانيةبطاق 

 بدوالر واحد على الحساب وبأعداد غير محدودة الفواتير توطين 

 اشتراك مجاني في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخلوي 

 المصرفسنوي مجاني مصّدق من  حساب نصف كشف 

 ئتمانعلى بطاقتي اإليفاء واإل يداعإو ألكترونية المجانية عند كل عملية سحب إلخدمة الرسائل ا 

 خدمة ارسال رسائل "شكر" إلكترونية مجانية للمودعين في حساب العروسين 

 بكلفة اشتراك في الخدمات المصرفية اإللكترونية: 

 " Classic" و "Lite" .شهريا" لمشتركي  د.أ 0.1 -

  "Premium.شهريا" لمشتركي " د.أ 1 و -

 النقدي يداعإليفاء لعمليات السحب واإللي ببطاقة اآلالصراف ا استعمال 

  بطريقة سهلة وآمنة بحيث تحصل على نسخة من الشيك عبر الصراف اآللي الشيكاتايداع 

 قروض الشخصية و قروض السيارات على   ال مصاريف ملف 

  على إيجار الصندوق الحديدي %21حسم 

  على الشيكات المصرفية المسحوبة من حساب العروسين %10حسم 

 شيكات مجاني و لمرة واحدة فقط لحساب العروسين دفتر 

 
 مصاريف ،عموالت، غرامات و تكاليف أخرى:
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 في حساب العروسين على الكونتوار يداع النقديرسم اإل: 

 دوالر أميركي خالل يوم واحد 1000صفر بالمئة عمولة لغاية   -

 دوالر أميركي خالل يوم واحد 1000عمولة عند تجاوز  2.1‰ -

 ل عبر الصرافات االّلية التابعة يداع النقدي رسم اإلBLC Bank  : 

 "مجانا: اللبنانية ليرةاب -

 على المبلغ المودع ‰1 يطبق ثم "يوميا.أ د 2.000لغاية  "مجانا: أميركي دوالربال -

 ل  فات اآللية التابعةارسم السحب النقدي من الصرBLC Bank وFransabank :مجانا"  

 الفائدة بحسب العملة في حال أصبح رصيد الحساب مدينا" صدفة"تطبق هذه  :فائدة جزائية 

 على الرصيد المكشوف %21حساب الليرة اللبنانية تطبق فائدة مدينة  -

 على الرصيد المكشوف %11حساب الدوالر األمريكي تطبق فائدة مدينة  -

 :ل.ل عمولة ثابتة عند كل عملية تؤدي الى كشف الحساب 12،000،  د.أ 1 غرامة 

 على اعلى رصيد مكشوف خالل الشهر ‰.1.1تطبق فائدة مدينة : عمولة 
 

 المستندات المطلوبة: 

  أشهر مرفق بمستند رسمي صالح أصلي  .نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر من

 )جواز سفر، رخصة سوق صالحة،...(

 فاتورة حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابت 

 

 مالحظة:

 .يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه العميل ال

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف

نسخة عنه بعدما افهمت مضمونه  اشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط ، استلمت

 ----- / ----- / ----- ووقعت بتاريخ 

 

 توقيع العميل

 

 


